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|    فرمانده مرزبانى نيروى انتظامى عصر امروز از مرزهاى مشترك جمهورى اسالمى ايران و جمهورى آذربايجان در شمال غرب سياست

بازديد كرد. سردار قاسم رضايى، فرمانده مرزبانى ناجا در اين رابطه گفت: خوشبختانه با تعامالت خوب مرزبانان دو كشور ايران و جمهورى 
آذربايجان، مرزهاى مشترك از امنيت مطلوبى برخوردار است و مرزبانان اشرافيت و آمادگى كاملى بر مرزها دارند.

نباید از امریکای امروز ترسید
|    جانشين فرمانده كل سپاه، با بيان 
اينكه امريكايى ها امروز تمام توان و فشار خود 
را در حوزه اقتصادى بــه عنوان آخرين راهبرد 
خود عليه ملت ايران بــه كار گرفته اند ،تاكيد 
كرد: اما ايران اسالمى امروز قدرتمند بوده و به 
بركت مديريت و هدايت هاى رهبر فرزانه انقالب 
اسالمى و ايستادگى، بصيرت و شجاعت مردم، 
هيچ قدرتى قادر به شكست ملت ايران نخواهد بود. به گزارش كائنات به 
نقل از سپاه نيوز سردار سرتيپ پاسدار حسين سالمى در همايش تبيين 
دستاوردهاى 40 ســاله انقالب اسالمى در ستاد فرماندهى كل سپاه در 
حال برگزارى است ، انقالب اسالمى را عامل افول شتابدار قدرت امريكا 
در دهه اخير توصيف و تصريح كرد : تيرگى سيطره سياسى آمريكا تحت 
طلوع خورشيد انقالب به تدريج در حال از بين رفتن است كه اين مهم به 
بركت پرتوهاى الهام بخش و ترويج روح مقاومت در پيكره جهان اسالم 

ميسر شده و امريكا را در مسير زوال قرار داده است.
وى با بيان اينكه انقالب اسالمى ايران امريكا را در معرض فرسودگى و 
ناكارآمدى قدرت قرار داده است، گفت: بزرگترين پيامد و تاثير انقالب 
و ترويج روح مقاومت و جهاد در مقابل مســتكبران اين اســت كه تفكر 
راهبردى در جهان در موضوع قدرت امريكا و تاثيرات او به شدت تغيير 

كرده است.
سالمى با بيان اينكه انقالب اسالمى ايران معيار و ضوابط تفكر راهبردى 
پيرامون قدرت را تغيير داده است، اظهار كرد: امريكا به تدريج با مقاومتى 
بين المللى در حال مواجه شدن است به همين دليل همچنان تمركز خود 
را بر ملت ايران، رهبرى و ســپاه به عنوان اركان جبهه مقاومت متمركز 

كرده است.

 ضرورت بازنگری در برخی رویکردها 
در بودجه

|    يك عضــو كميســيون برنامه و 
بودجه مجلس حفظ منافع ملــى را مهم ترين 
اولويت كشور دانســت و با اشاره به محدوديت 
منابع درآمدى به دليــل تحريم ها، بر ضرورت 
بازنگرى در برخى رويكردهــا در بودجه تاكيد 

كرد. غالمرضا حيدرى در يادداشتى نوشت:
درباره اليحه بودجه ســال 98 و افزايش ها و 
كاهش در بودجه برخى از نهادها و ســازمان  ها درنظر داشــته باشيم با 
توجه به شرايط تحريم موجود، منابع درآمدى شديداً در محدوديت قرار 
دارد، چرا كه بيشترين منابع درآمدى ما را فروش نفت تشكيل مى دهد و 
سر نخ بسيارى از درآمدهاى ديگر هم به ميزان فروش نفت بستگى دارد.
به ياد داشــته باشــيد شــرايط تحريم عالوه بر كاهش منابع درآمد، 
واردات مواد اوليه كه بســيارى از صنايع ما به آن وابسته هستند و باعث 
رونق و توليد مى شــود را هم دچار مشكل و محدوديت مى كند؛ چرا كه 

مجموعه اى از زنجيره هاى به هم پيوسته هستند.
شايسته نيست كه از تعبير عوام فريبى استفاده كنيم و ان شاءاهللا افرادى 
كه مى گويند تحريم ها هيچ تاثيرى نداشته است، از سر ناآگاهى چنين 
مى گويند،  اما اصــال چنين چيزى با واقعيت ســازگارى ندارد؛ واقعيت 

چيزى ديگرى است.
درآمدهاى مالياتى كه متكى به كســب و كار و چرخه اقتصادى است 
نيز تحت تاثير شــرايط موجود قرار مى گيرد،  دولت در چنين شرايطى، 
اليحه اى را تنظيم و تقديم مجلس كرده است كه البته با توجه به وضعيت 
موجود، دست مجلس و كميســيون ها خيلى باز نيســت كه بخواهند 

واقع بينانه برخورد و عمل كنند و فقط استرس دارند.
اميدوارم وجود چنين شرايطى موجب تبعيض در بودجه هاى مناطق 
و عمرانى استان ها نشود، سياســت هاى كلى حكومت كه تجلى آن در 
دولت و مجلس نمود پيدا مى كند، خدايى نكرده طورى نشود كه با شعار 
افزايش ماليات ها به كسبه خرده پا فشــار وارد كنيم؛ اين بدترين ظلم 
اســت كه بدون توجه به ديگر جهات بخواهيم به قول معروف پوست از 

كله كسبه خرده پا بكنيم.

|    رييس ســتاد كل نيروهاى مسلح جمهورى اســالمى ايران گفت : نگاه هاى 
تعجيلى و قضاوت هاى ناعادالنه درمورد دوران دفاع مقدس نبايد تكرار شود.

سردار سرلشــگر «محمد باقرى» در حاشيه بازديد از نمايشــگاه 40 سال ايستادگى و 
پيشرفت كه در موزه دفاع مقدس تهران برپا شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوادث 
مربوط به دفاع مقدس در يك دوره تاريخى خاص و با پيچيدگى هاى فوق العاده باال اتفاق 
افتاد از اين رو با يك تحليل قشرى، خطى و تعجيلى به هيچ وجه نمى شود واقعيات دفاع 
مقدس را به خوبى بيان كرد. وى به زواياى عمليات هاى كربالى چهار و پنج اشــاره كرد 
و افزود: اينكه كســانى با يك عبارت كوتاه و با نگاه اوليــه بخواهند در خصوص حوادث و 
عمليات هاى بزرگ دفاع مقدس اظهار نظر كنند، موجب مى شود كه كاستى، نقص و خطا به 

وجود آيد. رييس ستاد كل نيروهاى مسلح تصريح كرد: بايد قدر دفاع مقدس، ايثارگرى ها، 
شهادت ها و همه تالش هاى دفاع مقدس دانست و با يك قضاوت تخيلى نسبت به اين حادثه 
بزرگ نگاه كرد تا موجب دلسردى و نگرانى خانواده بزرگ شهيدان، ايثارگران و ملت بزرگ 
ايران نشود. اين فرمانده ارشــد دوران دفاع مقدس ادامه داد: عمليات ها و زواياى مختلف 
دفاع مقدس بايد در محافل علمى و دانشــگاهى، با حضور پيشكسوتان و فرماندهان دفاع 
مقدس بررسى شود. سرلشگر باقرى اظهار داشت: در روزهاى گذشته شاهد نمونه اى از اين 
نگاه تعجيلى و بعضاً قضاوت نامناسب و غيرعادالنه بوديم كه نبايد اين اتفاقات تكرار شود.

وى افزود: درعمليات كربالى چهار همــه پيش بينى هاى الزم انجام و بيش از 9 ماه كار 
اطالعاتى، مهندسى و آماده سازى براى غافلگيرى دشــمن انجام شده بود اما طبيعى بود 

كه دشــمن با برخوردارى از پشتيبان هاى بزرگ، در اختيار داشــتن تصاوير ماهواره اى و 
بهره گيرى از انواع اقدامات جاسوســى و اطالعاتى به بعضــى از عمليات هاى ما پى ببرد و 
بعضى از زواياى آن عمليات ها مورد اطالع دشمن قرار بگيرد؛ اما اين به معنى لو رفتن كل 

عمليات نيست كه بتوان كل عمليات را لغو كرد.
سرلشگر باقرى ادامه داد: عمليات كربالى چهار انجام شد و با اين كه توفيقاتى داشت، 
اما در مجموع، يك عمليات ناموفق بود. هنر بسيار بزرگ آن بود كه در همان مراحل اوليه، 
عمليات قطع شود؛ لذا فقط حدود هفت درصد نيروهاى رزمنده اى كه براى عمليات آماده 
شده بودند، وارد عرصه شدند و مابقى نيروها ذخيره شدند و ظرف دو هفته عمليات بسيار 

بزرگ كربالى پنج طرح  ريزى شد.

مشکلی در مرزهای مشترک ایران و آذربایجان وجود ندارد

خبرنامه

سردار باقری:

قضاوت های ناعادالنه 
درمورد دفاع مقدس نباید 
تکرار شود

تاکید وزیر اطالعات بر شکنجه نشدن اسماعیل 
بخشی در دوران بازداشتش

|    سخنگوى كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: 
طبق توضيحات وزير اطالعات به هيچ وجه اسماعيل بخشى كارگر كارخانه نيشكر 

هفت تپه شكنجه نشده است.
على نجفى خوشرودى در توضيح جلسه كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس گفت: اين جلسه با حضور وزير اطالعات و همكارانش براى بررسى ادعاهاى 

اسماعيل بخشى مبنى بر شكنجه در دوران بازداشت برگزار شد.
وى افزود: وزير اطالعات و مديران وزارت اطالعات ضمن ارائه گزارشى از روند 
و اقداماتى كه منجر به بازداشت و دستگيرى آقاى بخشى شد تاكيد كردند كه به 

هيچ وجه اين فرد در دوران بازداشت وزارت اطالعات شكنجه نشده است.
نجفى افزود: وزير اطالعات تاكيد كرد كه كار اطالعاتى با قاطعيت و در عين حال 

با حفظ حرمت افراد انجام مى شود.
به گفته وى، در اين جلســه اعضاى كميسيون بر ضرورت تفكيك اقدامات ضد 
امنيتى با پيگيرى مطالبات صنفى اهتمــام به رفع زمينه هاى پيدايش نارضايتى 
اجتماعى از طريق كاهش مشكالت كارگران و ضرورت تنوير افكار عمومى تاكيد 

كرد.
سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت كه در بخش 
ديگرى از جلسه وزير دفاع و معاونانش حضور پيدا كردند و گزارشى از بودجه وزارت 
دفاع در سال هاى 96 و 97 را ارائه نموده و وضعيت بودجه اين وزارتخانه در سال 

آينده مورد بررسى قرار گرفت.

 یارانه به صورت سرانه 
به مردم داده شود

|    رييس كميســيون اقتصادى مجلس شوراى اســالمى با اشاره به 
آسيب هاى يارانه پنهان و تاثير آن بر اقتصاد كشور گفت كه در برخى موارد نزديك 
كردن قيمت ها به واقعيت امكان پذير نيست و راهكار ديگر اين است كه يارانه به 
صورت سرانه به مردم داده شود تا مردم قدر يارانه را بدانند. محمدرضا پورابراهيمى 
اظهار كرد: يارانه پنهان يارانه اى است كه مردم آن را دريافت مى كنند ولى بابت آن 
عددى در محاسبات شان قرار نمى گيرد. به عنوان مثال وقتى بنزين يا برق در كشور 
توليد مى شود و در اختيار مردم قرار مى گيرد قيمت گذارى اش يا بر اساس بهاى 
تمام شده است و يا بر اساس قيمت هاى منطقه اى. وى افزود: به عنوان مثال اگر 
بهاى تمام شده هر ليتر بنزين در كشور ما 3000 تومان باشد و دولت آن را 1000 
تومان بفروشد؛ بنابراين 2000 تومان براى هر يك ليتر بنزين يارانه داده مى شود 
و به اين مى گويند يارانه پنهان. ممكن است اين موضوع مطرح شود كه بهاى تمام 
شده در دولت باالســت اگر ما بهاى تمام شده را پايين بياوريم و نرم استاندارد را 
در نظر بگيريم قيمت خيلى از كاالها با نرم استاندارد جهانى باز هم تفاوت قيمت 
دارد و به اين مى گويند يارانه پنهان كه عمدتاً هم در حوزه انرژى اســت. رئيس 
كميسيون اقتصادى مجلس خاطرنشان كرد: يكى از آسيب هايش اين است كه 
مكانيسم تخصيص بهينه منابع را در اقتصاد از بين مى برد. زيرا قيمت، واقعى نيست 
و تخصيص بهينه به هم مى خورد. هر جا قيمت واقعى نباشد نمى توانيد در مورد 
تخصيص بهينه تر تصميم بگيريد و زمانى كه تخصيص بهينه اتفاق نيفتد كارايى 

نظام اقتصادى از بين مى رود و اثربخشى آن در اقتصاد دچار چالش مى شود. 

 FATF و CFT لوایح 
به رفراندوم گذاشته شود

 CFT نماينده مردم شيراز در مجلس پيشنهاد كرد كه موضوع لوايح    |
و FATF به رفراندوم گذاشته شود.

بهرام پارسايى با اشاره به مناقشه اخير مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در مورد لوايح مربوط به FATF گفت: طبق قانون بعد از اعالم نظر شوراى نگهبان 
و اصرار مجلس بر نظر خود، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد نظر مجلس را رد 
يا تاييد كند و نمى تواند در مورد اصالح مصوبات مجلس نظرى دهد؛ چراكه اين 

امر خارج از وظايف آن است.
وى با بيــان اين كه «مجمع تشــخيص مصلحــت نظام نمى تواند در مســير 
قانون گذارى وارد شــود»، اضافه كرد: وقتى نهادهاى حاكميت به قانون احترام 
بگذارنــد ديگران هم به رعايت آن ترغيب خواهند شــد امــا در غير اين صورت 

نمى توان انتظار داشت كه مردم هم به قانون احترام بگذارند.
اين نماينده مجلس خاطرنشــان كرد: دولت و رئيس جمهور به عنوان مجرى 
قانون بايد نظارت بيشترى در اين زمينه داشته باشند. اين موضوع محل مناقشه 

سياسى شده، به گونه اى كه هركس تفسير خود را از قانون ارائه مى كند.
پارسايى با اشاره به ظرفيت 59 قانون اساسى گفت: اجراى اين اصل براى باز 
كردن بسيارى از گره ها راه گشاســت و به نظر مى رسد در مورد لوايح چهارگانه 
مى توان از اين روش اســتفاده كــرد و خصوصــا CFT و FATF را به رفراندوم 
گذاشــت. اين اقدام مى تواند آزمايشى براى اجراى اين اصل معطل مانده قانون 

اساسى باشد.

میز خبر

|    دادســتان تهــران از رييس اتاق 
بازرگانى كشور خواست كه در صدور كارت هاى 
بازرگانى به ميزان وظيفه اى كه دارد ايفاى نقش 
كند و گفت:  متهمى به نــام فرخزاد كه 400 
ميليون دالر ارز 4200 تومانى گرفته و اكنون 

در زندان است، سواد زيادى ندارد.
نشست مشترك دادستانى تهران و مسئوالن 
اتاق بازرگانى با حضور رييــس و اعضاى اتاق 
تعاون ايران، سردار لطفى رييس پليس آگاهى 
تهران بزرگ و  تعدادى از معاونان و بازپرســان 
دادسراى تهران به رياست جعفرى دولت آبادى 

برگزار شد.
دادستان تهران در اين نشست با تشريح نحوه 
ســوء اســتفاده از مدارك هويتى و تجارى در 
وقوع فسادهاى كالن اقتصادى در چند محور 
با توجه به نتايج حاصــل از پرونده هاى اخير،  
اظهار داشت: بررســى پرونده هاى متشكله در 
شــش ماهه اخير نشــان مى دهد كه مفسدان 
اقتصادى از مداركى كه بــه نوعى هويت افراد 
را نشان مى دهد، سوء اســتفاده كرده و از اين 
مدارك به عنوان بسترى براى اقدامات مجرمانه 

استفاده كرده اند.
وى به ســوء اســتفاده متهمان اقتصادى از 
كارت هاى  حســاب هاى بانكى به عنوان اولين 
مصداق اشــاره كرد و افزود: برخــى متهمان 
پرونده هاى ارزى كه اخيرا در شعب ويژه دادسرا 
و دادگاه مورد رســيدگى قرار گرفت، اعتراف 
كرده اند كه به ازاى پرداخت وجه ماهانه حدود 
500 هزار تومان،  از كارت هاى حســاب بانكى 
ديگران استفاده مى كردند و حساب هاى بانكى 
به نام صراف يا وارد كننــده كاال نبوده بلكه به 
نام افرادى است كه در فســاد اقتصادى نقش 

چندانى ندارند.
جعفــرى دولت آبــادى ادامــه داد: اگرچه 
كارت بانكى مدرك هويتى محض نيســت ولى 
مى تواند براى شكل گيرى فساد استفاده شود، 
در اين رابطه تعدادى از دالالن و صرافان كه از 
كارت هاى بانكى ديگران سوء استفاده مى كردند 

دستگير و تحت تعقيب قضايى قرار گرفته اند.
دادستان تهران در مورد سوء استفاده متهمان 
اقتصادى از مجوزهاى بهره بردارى پتروشيمى 
به عنوان دوميــن مصداق  اظهار داشــت: در 
پرونده هاى پتروشيمى كه چند متهم بازداشتى 
دارد، از مجوزهاى بهره بردارى ســوء استفاده 
شد و كسى كه مجوز بهره بردارى داشت بدون 
اين كه كارخانه يا مركز توليدى مرتبط با مواد 
پتروشيمى داشــته باشــد و به صرف داشتن 
گواهى نامه بهره بردارى، از طريق بورس كاال و با 
مراجعه به وزارت صمت مواد اوليه را به قيمت 
دولتى دريافت نموده و در بازار آزاد به چند برابر 

قيمت مصوب فروخته است.
وى ســومين مصداق را ســوء اســتفاده از 
كارت هــاى ملى اجاره اى دانســت و گفت: در 
پرونده اى كه پليس در رابطه با خريد و فروش 
ارزهاى دولتى تشكيل داد، حداقل يك ميليارد 
و 200 ميليون دالر با استفاده از كارت هاى ملى 
افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اين كه نقش 
صرافان و عوامل اصلى در سامانه هاى مرتبط با 

خريد و فروش ارز ثبت و ضبط گردد.
دادستان تهران مصداق چهارم را سوء استفاده 
از كارت هاى بازرگانى اعالم كرد و با اشــاره به 
لزوم مسدودسازى منافذ فســاد در اين زمينه 
اظهار داشــت: يكى از اين منافذ فســاد سوء 
استفاده از كارت هاى بازرگانى توسط متهمان 

اقتصادى است.
جعفرى دولت آبادى با طرح اين سؤال كه آيا 
براى مقابله بــا اقدامات مجرمانه بايد همه امور 
از جمله صــدور كارت بازرگانى را تعطيل كرد،  
خاطرنشان كرد: مبارزه با فساد، الزاماتى دارد 
كه يكى از آن ها بستن منافذ فساد است و اين در 
حالى است كه در واردات كاال، تجارت خارجى، 
قاچاق كاال و ارز و نظايــر آن،  نقش افرادى كه 
از كارت هاى اجاره اى يا وكالتى ســوء استفاده 

مى كنند پر رنگ است.
وى نقش اتاق بازرگانــى و وزارت صمت در 
جلوگيرى از سوء استفاده از كارت هاى بازرگانى 
را مهم توصيف كرد و افــزود: كارت بازرگانى 
نمــادى از هويت تجارى افرادى اســت كه در 
حوزه بازرگانــى و خدمات مرتبط با آن فعاليت 
مى كنند و اهميت اين موضوع تا حدى است كه 
بازرگان در ســامانه ثبت سفارش كاال مى تواند 

رأسا اقدام نمايد.
دادســتان تهران در اين زمينه بــه پرونده 
ثبت سفارش خودروهاى وارداتى اشاره كرد و 
اظهار داشــت: مطابق تحقيقات صورت گرفته 
از متهمان اين پرونده،  اين افراد با اســتفاده از 
كارت هاى بازرگانى ديگران وارد ســامانه ثبت 
ســفارش شــده و تحت عنوان خدمات داللى 
اقدامات مجرمانه خود را انجــام مى دادند. در 
واقع دارنده كارت بازرگانى نقش مســتقيمى 
ندارد و در قالــب اســتفاده از خدمات داللى، 
كارت بازرگانى  خود را در اختيار اين افراد قرار 
مى دهد و  پس از وقوع فساد و تشكيل پرونده، 
اولين كسى كه احضار مى شــود دارنده كارت 
بازرگانى اســت و غالباً ادعا مى كنند كه صرفاً 
كارت بازرگانى را در اختيار فرد ديگرى قرار داده 

تا كارها را انجام و كاالهــا را ترخيص و تحويل 
دهد. كه در واقع ظاهر اقدامات صحيح اما باطن 

آن مجرمانه است.
جعفرى دولت آبادى با بيان اين كه روابط اتاق 
بازرگانى  با مراجع قضايى بايد گســترش يابد، 
تصريح كرد: نهادهايى همچون اتاق بازرگانى از 
طريق ارتباط  مناسب با مراجع قضايى مى توانند 
نقش مهمى در مبارزه با فســاد ايفــا كرده و 

مشكالت خود را پيگيرى كنند.
وى با اشاره به مسبوق به سابقه بودن برگزارى 
جلسه با اعضاى اتاق تعاون در دادستانى تهران 
از بُعد راهبردى،   برگزارى اين جلسه را سرآغازى 
براى همكارى بيشــتر اعالم كرد و افزود: فساد 

موضوعى است كه مبارزه با آن مستلزم همكارى 
همه دستگاه ها است و اگر بانك مركزى، وزارت 
صمت  و ساير نهادهاى مرتبط همكارى نكنند، 

مبارزه با فساد موفقيت آميز نخواهد بود.
دادستان تهران ابراز اميدوارى كرد همكارى 
و هماهنگــى نهادهايى مثل اتــاق بازرگانى با 
دستگاه قضايى بيشتر شود تا با اتخاذ رويه هاى 
واحد و مطلوب، زمينه سوء استفاده مفسدان از 

مدارك هويتى و تجارى حذف  شود.
شافعى رييس اتاق بازرگانى كشور با قدردانى 
از حمايت دادســتانى تهران نســبت به طرح 
مسايل و مشكالت اقتصادى، از تشكيل كارگروه 

مشترك با وزارت دادگسترى خبر داد.

فرخزاد چهارصد میلیون دالری در زندان است

|    معــاون اول رئيس جمهور گفت: در 
شرايط سخت بايد مردان بزرگ به ميدان بيايند. 
مطمئن هستم كارآفرينان مى توانند اين دوره را 
خوب مديريت كنند، من قول مى دهم كه با تمام 
وجود بمانم و در حمايت از شما هم لحظه اى ترديد 

نخواهم كرد.
اسحاق جهانگيرى در سومين دوره اهداى نشان 
كارآفرينى امين الضرب در تــاالر وحدت با بيان 
اينكه شرايط كشور ســخت و دشوار است، اظهار 

كرد: ولى ايــن دوره طوالنى نخواهــد بود، چون 
بى منطق و بى پشتوانه اســت؛ بنابراين بايد براى 

عبور از اين زمستان سخت برنامه ريزى كنيم.
وى ادامه داد: آمريكا مى خواهد معيشت مردم 
سخت شــود تا فروپاشــى اقتصادى و فروپاشى 
داخلى انجام شــود، اما ما مى توانيــم اين دوره را 
خوب مديريت كرده و كوتاه كنيم، اما كوتاه كردن 
اين دوره شــروطى دارد. شــرط اول آن است كه 
مسئوالن سياسى كشور بپذيرند كه بايد انسجام 

و وحدت داخلى برقرار كنند و خود را دست افراد 
تندرو ندهند. انســجام داخلى از نان شــب براى 

كشور واجب تر است.
جهانگيــرى بيان كــرد: عده اى از مــردم زير 
فشارهاى اقتصادى هستند، اما عده اى به جاى آنكه 
با مردم همدردى كننــد هنوز دنبال خارج كردن 
رقيب خود هســتند. ما بايد به داد ملت برسيم. 
ملت با غولى مثل آمريكا مواجه اســت كه فعاالن 
اقتصادى كشور را تحت فشار قرار داده است. آقاى 

هاشــمى مى گفت بايد به داد كارآفرينان برسيم. 
من مى دانم شرايط سخت است و برخى ظلم مى 
كنند كــه مى گويند در اين شــرايط كارآفرينان 

دنبال سود خود هستند.
معاون اول رئيــس جمهور با بيــان اينكه بايد 
مسائل اقتصادى را اولويت بندى كنيم، بيان كرد: 
بايد مطمئن شويم معيشت مردم آسيب نمى بيند. 
بايد كاالهاى ضرورى و روزمره مردم تامين شود. از 
تجار و صنوف هم خواهش دارم تالش كنند كاالها 
با قيمت خــوب در اختيار مردم قرار بگيرد. مردم 
بعد از اين دوره كوتاه خواهند گفت چه كســى به 
آنها كمك كرده است؟ همچنين بايد براى تامين 
نياز ارزى كشور تالش كرده و صادرات را افزايش 
دهيم. مى دانم كارآفرينــان دل پرى از صادرات 
دارند ولى صادرات نبايد از اولويت خارج شود. ما 
به ارز حاصل از صادرات نيازمنديم و آمريكا هم به 

همين دليل مى خواهد جلوى صادرات را بگيرد.
جهانگيرى با بيان اينكه مى دانم مهمترين مسئله 
واحدهاى توليدى، نقدينگى اســت، خاطرنشان 
كرد: حل اين مساله در دستور كار دولت است تا 
واحدهاى توليدى كار خود را ادامه دهند. ما اگر 
موفق شــويم توليد و صادرات را انجام دهيم و ارز 
مورد نياز را تامين كنيم، حتما از اين شرايط سخت 

عبور مى كنيم.
معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: در شرايط 
ســخت بايد مردان بزرگ به ميــدان بيايند. من 
مطمئن هستم كارآفرينان مى توانند اين دوره را 
خوب مديريت كنند. من قول مى دهم كه با تمام 
وجود بمانم و در حمايت از شما هم لحظه اى ترديد 
نخواهم كرد. آنچه در توان دولت است را به ميدان 

مى آورم تا از اين دوره عبور كنيم.
بر اساس اين گزارش، جهانگيرى در ادامه بيان 
كرد:  انتخاب كارآفرينان برتر در بخش خصوصى 
توســط بخش خصوصى به معنــاى ترغيب همه 
شركت ها و موسسات و شــهروندان به اين دليل 
است كه كارآفرينى يكى از ضروريات امروز و آينده 
كشور است. كارآفرينى با كشف و خلق فرصت هاى 
جديد مى تواند كشــور را از موانع عبور دهد. اگر 
كشور در شرايط سخت اقتصادى و محدوديت هاى 
ناشى از تحريم هم نبود باز هم نيازمند باز كردن 
افق هاى بزرگ براى كشــور بوديم چه برســد به 
مقطع فعلى كه دشمنان تالش دارند آينده نامعلوم 

و تيره و تارى را پيش روى ملت بگذارند. ما در اين 
شرايط مســئوليت داريم افق هاى بزرگى را پيش 
روى كشور باز كنيم. ما در دولت با همكارى بخش 

خصوصى مى توانيم چنين كارى را انجام دهيم.
وى با اشــاره به اينكه در شــرايط فعلى ساز و 
كارهــاى متعارف به دليل فرســودگى، فســاد و 
ناكارآمدى خيلى كارســاز نيســت، بيان كرد:  ما 
نيازمند تعقــل، نوآورى و خالقيــت در راهكارها 

هستيم و به راهكارهاى جديدى نيازمنديم.
معــاون اول رئيس جمهور با اشــاره به انتخاب 
مديران دى جى كاال و آپارات به عنوان كارآفرينان 
برتر، خاطرنشان كرد:  اين انتخاب به اين معنا است 
كه بايد كارآفرينى در جهت فن آورى جديد و بر 

اساس تغييرات اجتماعى كشور باشد.
جهانگيرى با اشــاره به فراز و فــرود و صعود و 
نزول برخــى از بنگاه هاى توليــدى در طول دهه 
هاى گذشته ، تصريح كرد:  جايى كه بنگاه ها موفق 
شدند هماهنگ با تغييرات، تغييرى در خود ايجاد 
كنند صعود كردند و آن جايــى كه هيچ تغييرى 
انجام ندادند، در برابر تغيير شرايط از بين رفته اند. 
بنابراين بايد نسبت به تغييرات آگاهى كافى داشته 
باشــيم. بنگاه پويا تغييرات خود را مى شناســد. 
امروز تغييرات بسيار پرشــتاب و گسترده است و 
نبايد اجازه دهيم در چرخ دنده هاى تغيير قربانى 
شويم. ما با اتكا به نخبگان، ملت و سابقه تاريخى 
خود مى توانيم سربلند از اين مسير بيرون بياييم. 
در اين شــرايط فعاالن اقتصــادى دولتمردان و 
نخبگان دانشــگاهى همه يك مسئوليت مشترك 
دارند. همه بايد با شناسايى و تقويت فرصت هاى 
كارآفرينى نگرانى و  ابهام نسبت به آينده كشور را 

كاهش دهند.
معاون اول رئيس جمهور با اشــاره به اينكه بايد 
اعتماد به نفس در نسل جوان و صاحبان سرمايه 
و فكر را افزايش دهيم، گفت: در دهه  اخير فعاالن 
اقتصادى، توليد و تجارت شرايط سختى را پشت 
سر گذاشتند. نوك فشــار تحريم ها روى فعاالن 
اقتصادى و مردم مظلوم ايران بوده و هست. البته 
اقتصاد ما قبل از تحريم ها با مجموعه بيمارى هاى 
مزمنى مواجه بوده اســت و چون اين بيمارى ها 
درمان نشده است به ابر چالش هايى تبديل شده 
اســت. در كنار اين چالش هاى جدى ديگر نيز از 
جمله بودجه، نقدينگى و مسائل زيست محيطى 

هم داريــم كه بايــد تاكنون ايــن چالش ها حل 
مى شده است.

وى ادامــه داد: ما اكنون با شــرايط جديدى از 
تحريم ها مواجهيم. آمريكا در تحريم هاى ســال 
هاى 91 و 92 استدالل مى كرد كه ايران به قواعد 
بين المللى پايبند نيســت، به سمت سالح كشتار 
جمعى حركت كرده و در منطقه مســابقه توليد 
سالح هســته اى به راه انداخته است. مردم كشور 
ما هم مى گفتند با اســتدالل، ادعاهاى آنها را رد 
كنيم يا اگر هم اتفاقى افتاده آن را اصالح كنيم. ما 
هزينه ى زيادى داديم و وارد گفت و گو شــده ايم. 
دنيا هــم پذيرفت ايران خوب عمــل كرده و اين 
نتيجه بدست آمد كه با گفت و گو و تعامل و منطق 

مى توان مسائل بين المللى را حل و فصل كرد.
جهانگيرى  در پايان با اشــاره به اينكه اين بار 
آمريكا چه مى خواهد بــه مردم دنيا و ايران بگويد 
اظهار كــرد:  مهمترين اســتدالل رئيس جمهور 
آمريكا اين است كه ايران در برجام كاله گشادى 
بر سر ما گذاشــته اســت با همين استدالل اين 
توافق بين المللى را زير پا گذاشــت. آيا ما در اين 
شــرايط راهى داريم كه با او مذاكــره كنيم؟ آنها 
نمى خواهند ايران قدرتمند در منطقه وجود داشته 
باشد. آنها ناراحت اند كه ايران مقابل سياست هاى 
آنها ايستاده اســت. آنها القاعده و داعش را ايجاد 
كرده اند اما ايــران اجازه نداد نقشــه هاى آنها در 
منطقه محقق شود. ترامپ مى گويد 7 هزار ميليارد 
دالر در اين منطقــه هزينه كرده ايــم، ولى هيچ 
چيزى بدســت نياورديم. آنها اگــر ده برابر اين 
هزينه هم ســرمايه گذارى كننــد چون برخالف 
جريان ملت هاى منطقه حركت مى كنند نتيجه اى 

بدست نمى آيد.

معــاون اول رئیس 
جمهور با اشــاره به 
ن  ا یر مد ب  نتخــا ا
دی جی کاال و آپارات 
به عنوان کارآفرینان 
برتر، خاطرنشــان 
کرد:  این انتخاب به این معنا اســت که 
باید کارآفرینی در جهــت فن آوری 
جدید و بر اســاس تغییرات اجتماعی 
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